
لليل فيها ما  لكن.. خخل دمن الناس لمن دّأن على دد خد ول النار يد لللل دخ فل فيهللا خي
لبها لمن يكون لكن أصحا مم خي لن نقول:  لإ خد الشيطان دف خغللوا أن النللاس لمن خييري خل مب ي

دو ة مر ذذ دف ة في ال دل دخا ة ة بلغوا وإذا خم دو مر دف ة في خذ دل دخا ذذ وكفيروا خم لئ دن خنون لحي خكو لمن ي
لب خدون الللذين النللار أصحا لللل دخ لمللا فيهللا، خي لصللي أ دن الللتي المعا لن ذلللك خدو فللإ
دبها لنار.. لن أصحا مت كما  ال لل خنون فل النصوص عليه دد أصحابها. لمن يكو

نن((تعالى:  قال ثم ذذني لل رراوا  ا نف مم نك ره بب نل نذا بد نع ذدني آخيره. )) إلى نش
معاصي عندهم اللي المؤمنين  حتى ....:الطالب
مزب،يقول:  هنا : لالشيخ لح لن ال مزب لإ لح مزب ال دطان لح مي لشلل خنللوا قللد ال الن يكو

ةبا لكللن يكللون، نقللول: ل مللا يكللون قللد هللذاو ،شلليء وّل شيء في له لحز
ليريد الشيطان خكون أن يدعوه دمن كل لمن هذا لمن خي لب لمن ي  النار أصحا

نن(( قال:  ذذني لل رراوا ا نففف مم نك رهف بب نل نذا بد نعف ذدني إثبللات اليلل ة هللذه )) فللي نشف
دقاب؛ الثواب لع لله:  وال نن((لقو ذذني لل رراوا  ا نف مم نك ره بب نل نذا بد نع ذدني نن نش ذذني للفف ناوا
رناوا نم رلاوا آ ذم نع ذت ناو نحتا ذل لصتا مم ال ره بة نل نر ذف مغ بر نم مج نأ بر ناو ذبري  .)) نك
لمن خ ة و دغ خع حيث القيرآن فوائدها: بل دده الشيء بين يجم لضلل خق وهللو و مصللدا
لله ره((تعالى:  قو لل نل  ال لز نن نن نس مح ذث نأ ذدني نح مل ببتا ا نتتا بهتا ذك ذب نشففتا نت ني رم ذن نثففتا )) نم

لله: ((  معنى في...  قال] 23[الزمير: لنيقو دثا لنى )) أنه دم دث المعللاني، فيه خت
دير لما وهنا دك دب دذ دير الكافيرين عذا دك المؤمنين. ثواب ذ
لمن دغ ة الي ة فوائد و دل دب ةضا القيرآن الكيريم ة:  مي ذه لمن دأ مج دخير و خث آ دأ حي دد لير دب مك لذ بلل

لب دكللير دأن بعللد الكافيرين، عذا لن((  دذ نن ذإ نطتا مري لش مم ال ركفف واو نل رد ره نعفف رذاو ذخفف لت نفتا
واوا رد نمتا نع لن رعاو ذإ مد ره نني نب مز رناوا ذح ركاو نري من ذل ذب ذم نحتا مص ذر نأ ذعري لس ددأ)) ال دب فيلله بما  ف

لذيير مح لت لشيير، فيه ما بعد ال مب لت لت لمن ال دب ة. آيا دس دنا خم الل
لمن لن الي ة فوائد و لفير الكيريم ة: أ خبه الكللا لب ليللس يعنللي شللديد عللذا بالعللذا

مهل لس لد ة...... ال التشديد؟ هذا أين  من... الكافيرين عذاب لش
...: الطالب
أين؟ من : أسألكالشيخ

لمنالطالب للشيطان. اتباعهم ناحي ة : 
خه ما ؟السبب نوع : ماالشيخ لته؟ وج لد  لش

مجهالطالب لته؟ : و لد لش
نعم. : أيالشيخ

بب النار، في : أنهمالطالب شديد. عذا
لته، ....:الشيخ لد لش لته هو هل   لي لف مي دك لته؟ أو ب لي دم دك  لب

لي ةالطالب دم والكيفي ة. : بالك
لنه والكيفي ة؛ : بالكمي ةالشيخ لئم ل بب ولنه دا لظيير ل عذا نعم. أي له، ن

لمن لن الي ة فوائد و خبللت ل الجير الكيريم ة: أ مث خدهما وصلفين فللي ..... إل ي أحلل
دمل والثاني اليمان الصالح. الع

لسيم فوائد لمن ومنها للح إلى العمال الي ة: تق لسد، ذصا دخذ وفا مؤ لله: لمن خي قللو
لن فيما قلنا الضابط؟ هو وما ))، الصتالحتات  اوعملاوا(( الضابط سبق: أ
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ةصا كان ما أن لل ةبا خا للح فهو صوا مير ك فيلله كللان وما ،صا فليللس بدعلل ة أو لشلل
للح. بصا

لمن لن الي ة فوائد و ديرهللم.. الصللالحات وعملللوا آمنللوا الللذين الكيريم ة: أ  أج
مين دت لير لل لمن م لل ))، مغفرة  لهمقوله: (( في الثابت المكيروه زوا خصللو خح و

لله: (( في الثابت المطلوب برقو )). كرنيم  اوأج
لمن ةضا: بلغ ة فوائدها و دكير لما لنه القيرآن؛ أي ةل ذ ةدا عم دير الكفار في واح دك دذ
ةء دزا ةدا، دج دير ولما واح دك لن دذ مي دف دكللير المللؤمنين فللي وص لن ذ دفي لبهم، فللي وصلل ثللوا
بير وهذا ةضا ظاه مثل في أي ل ة لم خ ة النسان، سور أتففى  هففل(( النسللان سللور
دتها )) إذا الدهر من حرين النستان على مل لم دأ لت دت دجد ده و لللم وجللل عز الل
لبهم الكافيرين في يذكير ةل إل وعذا دب ة قلي مس لسبب للبيرار بالن لنتا(( ال ذإ ننتا   مد نت مع نأ

نن ذرني ذف نكتا مل ذسال ذل بل نسال مغال نأ برا ناو ذعري نس يقل ولم فقط  قال: للكافيرين)) ناو
للهم لمن شيء دما مع دن بل أ دصير: ( الجزاء كا دت مخ ذسالم بل نسال مغال نأ برا ناو ذعري نسفف ناو

دكير )، دذ دل البيرار و مكير في وأطا لنه النعيم لمن لهم ما لذ دكير ل د ة دذ لد لمن أعمال لع
للهم لن(( أعما ذإ نر   نرا مب ل

ن نن ا رباو نر مش من نني سس ذم مأ نن نك نهففتا نكتا رج نزا برا ذم رفاو * نكففتا
بنتا مري رب نع نر مش نهتا نني رد ذب نبففتا ذه ذع للفف نن(( الللله- عبللاد البلليرار - شللوف ال رفففاو رنياو  

ذر مذ لن نن ذبتال رفاو نختا نني بمتا ناو ماو نن نني ره نكتا رر برا نش ذطري نت مس نن* رم رماو ذع مط رني ناو نم   نعتا لط ال
نلى ذه نع بب بنتا رح ذكري مس بمتا ذم ذتري نني برا ناو ذسري نأ نمففتا* ناو لن ذإ مم   ركفف رم ذع مط ذه رن مج ناو ذه ذلفف للفف - ال

رد  ل- التام الخلص ذرني مم رن رك من بء ذم نزا برا ناول نج ركاو لنتا* رش ذإ رف   نختا من نن ننتا ذم بب نر
بمتا ماو بستا نني رباو برا نع ذرني نط مم ذدد في نعم] 10))[النسان: نق دير أوصللافال هللذه ت

لفهم لمن دصا دل أو لير في فأطا مك لئهم لذ لما جزا دل دل لير في أطا مكلل للهم لذ أطللال أعمللا
لئهم ذكير في لف جزا القيرآن. بلغ ة لمن دشك بل وهذا الكافيرين، بخل

لد ومن لن الي ة فوائ خجللور الكيريم ة: أ دتلللف؛ ال برلقللوله: ((  تخ مج )) كففبرير اوأ
لتلف تختلف شيء؟ أي باختلف دعمللل، بللاخ لمللل، بللاختلف وتختلللف ال دعا ال

دي ة كانت وإذا دد دع دت دفللع دمللن بللاختلف تختلللف فإنها خم دت من دثللل بهللا، ا دم (تختلللف ف
رلالعمل): ( باختلف نض نمتال  أف رة الع ذتهففتا على الصال مق الللواجب )، او

دضل لير باختلف المستحب، من أف دم خل العامل:  دض دق ة علينا: (أف دد دص كان ما ال
مهير عن ذي ) وقال لغنى دظ رباوا لوالسلم: (  الصل ة عليه النب رس أصحتابي نت

ذده نفسي فاوالذي نري نف ق لاو ب ردكم أن رحد مثل أح ببتا رأ نه نغ مففتا نذ نلفف لد ب رمفف
ذهم ذد نفه اول أح ذصري لمل، باختلف إيش؟ اختلف ) هذا نن ةضللا تختلللف العا أي
دنت إذا المحل باختلف دي ة كا دد دع دت خ ة خم دق دد لصل ليريلب علللى فال دق دق ة ال دد دل ة، دصلل لصل و

ددق ة ذد هو دمن على والص دش دضل حاج ة دأ دمللن[كذا] عن الصدق ة لمن أف خدونلله  
دمال فاختلف وهكذا، لزم الع مل خجللور اختلف يست ةضللا، ال دتلللف أي ةضللا تخ ... أي

الخلص. باختلف
.....: الطالب
دن كلما أنه يعني الخلص : باختلفالشيخ دسللان دكا لللله فللي الن دم دللل ص ع مخ دأ

خله كان دضل، عم لل أف ةضا: تختلف نقول أن ويمكن ل؟ و لتلف أي دبللاع، بللاخ دت ال
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دثير اتباعه كان وكلما دمللل، كللانت... لله أك دفللات حللال كللل وعلللى أك دل لت مخ فال
لدها في هذه خجو للف خو دت خجور. بها يخ خل ا

من((:  تعالى الله قال  نم نف نأ نن   بني ره رز رء نل ذه رساو ذل نم ره نع نرآ بنتا نف نس )). نح
....: الطالب
لن : (( الشيخ ذإ نه نف لل رل ال ذض من رني رء نم نشتا ذدي نني مه نني من ناو رء نم نشففتا لن )) فتجللد نني أ

رل (( الي ة هذه ذض من رني رء نم نشتا ذدي نني مه نني من ناو رء نمفف نشففتا المشلليئ ة هللذه )) أن نني
دمن بحكم ة، قضاء دضت ف خ ة اقت لله أن الله حكم لض لله، خي دض ييريللد ل الللذي وهو أ
لمتا (( ... الخيير نل رغففاوا نف نغ نزا نزا ره نأ للفف مم ال ره نب رلففاو وقللوله: ]،5))[الصللف: رق

خد نيشتاء نمن  اونيهدي(( لفيللق هدايلل ة به )) الميرا نقللول: هدايلل ة وربمللا التو
دلل ة، التوفيق لد لن هنا؛ الميراد هو هذا ولعل التوفيق هداي ة الهم ولكن وال ل

للهم الذين دي ة الله هداهم قد الله أض ددا ره((تعللالى:  قال ثم الدلل ة، له للفف ناوال  
رعاوا مد نلى نني ذر ذإ ذم ندا لسال ذديقللال: (( الهدايلل ة ولكن عام، )) وهذا ال مهفف نني ناو  

من رء نم نشتا نلى نني سط ذإ نرا سم ذص ذقري نت مس ذل فما]25))[يونس: رم وو خك خع مد دتللدي، ملل مه ي
خله: (( مب نفال وقو نه مذ نك نت رس مف مم نن ذه مري نل ست نع نرا نس بي  هللذا)) نح كللان عمللا نهلل

لل لما و خكن؟ لم ع بي أنه الظاهير ي مهل لن كلان، عملا ن الصلل ة عليله اليرسلول وأ
لسير كان والسلم دح دنه، كللانوا الللذين المكذبين هؤلء على يت خبو دذ دكلل والنهللي خي

ةيا يكون قد الشيء عن ةيلا يكلون وقد كان عما نه خكلن، للم عملا نه خله دي فقلو
نفال((والسلم:  الصل ة عليه للنبي رع   مد نع نت ذه نم لل بهتا ال نل نر ذإ نخ نن آ ركاو نت نن نف ذم

نن ذبري لذ نع رم مل مر* ا ذذ نأن ناو نك   نت نر ذشري نن نع ذبري نر مق نل بي هللذا]214))[الشللعيراء: ا نهلل
لما؟ ع

يكن. : لمالطالب
خكللن؟ لم : عماالشيخ رع  فال(( كللان؟ عمللا وّل ي مد آخففر إلهففتا اللففه مففع ت

نن ركاو نت نن نف نن ذم ذبري لذ نع رم مل مر* ا ذذ نأن ناو نك   نت نر ذشري نن نع ذبري نر مق نل لما)) ا يكن؟ لم  ع
لن صح رلاوا ناول (( طيب، كذا؟ فعل، ما اليرسول ل رت مق مم نت رك نس رف  ))؟ نأن

لمالمالطالب يكن. :  ع
لما : وّلالشيخ كان؟ ع

.......:  الطالب
نفسه؟  في.. نفسه  في... : هل الشيخ

...الطالب: 
ةذا أنفسنا، قتلنا إذا الشيخ: يعني دنا ما إ مل دت أنفسنا. دق

..... الطالب: بالنسب ة
مل فالمعنى: ل أنفسكم تقتلوا الشيخ: ل ختلل خضللكم يق ةضللا بع صللحيح، فهللذا بع

بي لما نه لما يكن لم ع ةيلل كللان إذا لكللن كان، وع ختللل أن انه نفسلله النسللان يق
ةعا فهذا خكن؛ لم طب لكن ل إذ ي مم لل نفسه يقتل أن خي موجود. وهو إ

شيخ؟ يا نفسه يقتل ما انتحير : إذاالطالب
: آ؟الشيخ

نفسه؟ قتل ما انتحير : إذاالطالب
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مل تقول: ول ما لكن : إيالشيخ خت نفسك. تق
حياته؟ : فيالطالب
ةذا طيللب يمكللن،  فل... أن بعللد أمللا يمللوت، أن قبللل : إيالشيخ ..... فل إ
كان.  ما..الله-  -سبحان لم عما نهي هذه نقول

...: الطالب
لسللير كللان والسلللم الصللل ة عليلله : اليرسللولالشلليخ دح .. دفللوات علللى يت
نك(( ...والدل ة لل نع نل نف بك   ذر نض نتتا مع نحى نمتا نب نك رنياو مري نل ب ق ذإ ذئ نضتا ذه ناو نك ذبفف رر مد نصفف

رلاوا نأن رقاو نل نني ماو نل نل ذز من مريه رأ نل بك ع نل نك(( وجل عز ويقول]12))[هود: نم لل نع نل  
بع ذخ نك نبتا نس مف مي نن دأ بك -  لل مه دك- خم دس مف للدن نأ رناوا   ركاو نن نني ذنري ذم مؤ ]3))[الشللعيراء: رمفف

لسير والسلم الصل ة عليه فاليرسول دح لم للهؤلء دت دد دع لنهم، لل يقللول طيللب إيما
مب  فالهنا: (( نه مذ رسك نت نرات علريهم نف نس دهب ل )) يعنللي ح مذ خسللك دتلل نف

للهم، لمن خت كما نعم، أج دير. أي عليك يقال: بكي مه لد للك، لمن ال فالمعنى: ل أج
خسك تذهب ذت، أجلهم لمن نف ديرا دس خله: (( ح لنهللا  حسراتقو حللال )) قيل: إ
ددر أنها على مص دد دم لري خم به خأ ة ة، أي الفاعللل، اس دير لسلل دير ة دحا مسلل دهللّم هللي والح ال

خه دمللن فكللل دفات، ما على والغّم الشديد دت ميء دفللا ذبلله دشلل لح خبلله خي خل مط لم وي دت مه فللا
دتللّم لللذلك لسللير، واغ دح دت لن يقللال:  لإ دل:  لقيلل  وأنلله... )) مصللدر  حسرات(( و

لله لمن مفعول مج دهب المعنى: فل أ مذ خسك ت للك نف مه دت مجل لمن أي:  لت أ ديرا دسلل دح ال
لهم، علي

لن )) علللى علريهففم نفسففك تففذهب  فال: " ((...قللال لي دز خم (( لهللم الللل
ست نرا نس لمللك نح دما لت مغ لل )) با مؤمنللوا أ لن((  خي نه ذإ لل بم ال ذلريفف نمففتا نع نن ذب رعاو نن مصفف )) نني
لهم لزي دجا دي ميه خف دل ممل ة هذه " في دع دي ة، تهديد الج لل مس بد وت لفين، لهؤلء تهدي لل المخا

دي ة لل لل وتس خ ة عليه لليرسو لن... ل يعني والسلم الصل دبهم  فإ الللله على حسا
لزيهم. وسوف يجا
مب  فال((تعتالى:  قاوله نه رسك تذ ست علريهم نف نرا نس لله لمن )) {أو ح لو أ
خظن، الي ة} أول لمن أ

من((تعالى:  الله قال  نم نف نأ نن   بني ره رز رء نل ذه رساو ذل نم ره نع نرآ بنتا نففف نسفف )) إلللى نح
لمن ليره:  لخ لن الي ة فوائد آ دمى دمن الناس لمن الكيريم ة: أ مع خبلله ي دير ى حللتى قل ديلل

دئ ة دي دس دن ة، ال دس دسللن يللير ى ذلللك مقابللل وفي دح دح ةئا؛ ال دي لله: (( دسلل نمنلقللو  أف
بنتا فرآه عمله ساوء له زنين )). حس
لمن خم و دها لعل فوائدها: إب دل الفا دم مش لل لي دع أن يمكن ما خك دق معللل؛ هللذا لمنه دي لف ال

ننلقوله: (( بني رز رء له   ذله ساو لن علينا مير وقد ))، عم دين أ دز خم عللز الللله هو الل
مصل، في وجل لطين ال دير ة. في والشيا دش دبا خم الل
لمن خم و دسا لق لدها: ان دمال فوائ ذء إلى الع دي للح؛ دس رءلقوله: (( وصا عمله  ساو

.((
ذد ومن لدها: الللير ليلل ة؛ علللى فوائ لير مب دج رءلقللوله: (( ال ذلففه  ساو دف عم )) فأضللا

دل دم لن وهم إليه، الع خف ل العمال يقولون: إ دضا لنه للإلنسان؛ خت بير ل دب مج دليها. خم ع
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لمن لن الي ة فوائد و لذه دمن الكيريم ة: أ خله ده لوي ل حا دت مس دع ي دس دمن م كللذلك لي
خث مي دير ى بح دئ دي دي دس ةئا ال دي دن دس دس دح ةنا، وال دس خذها دح خخ لن لمن ونأ خذوف دأ مح خن الم يكللو

ةل لب دقللا خكور؛ خم مذ دملل لن لل دز ة ل مملل دي ة هنللا اله لو مسلل لت لوي للل دت مسلل دي دأ وهللذا؟ هللذا يعنللي: 
ديان. والجواب: ل لو دت مس دي

لمن لن الي ة فوائد و دي ة الكيريم ة: أ ددا له لله: (( الللله؛ بيد والضلل ال لنلقللو ذإ نففف  
نه لل رل ال ذض من رني رء نم نشتا ذدي نني مه نني من ناو رء نم نشتا )).  نني
لمن ليرع -وهي فوائدها و دف لننللا هذه على تت لئللد ة- : أ دنللا إذا الفا مم لل فإننللا ذلللك ع

خل دأ مس دي ة ن دن الهدا خذ الله لم لعي دت مسلل دلل مللن ون لضلل خذ لبللالله، دمللن؟لب ال لعي لمللن نسللت
دلل لض له ال لنلقوله: (( وجل؛ عز بالل ذإ نف نه   لل رل ال ذض من رني رء نمفف نشففتا ذدي نني مهفف نني ناو

من رء نم نشتا )). نني
لدها ومن خت فوائ ل ة : إثبا دئ لشي له دم لله: (( وجل عز الل نمنلقو نشتاء   لنه ))، نني ولك

لير لن علينا دم لل أ ذل خك مع خه لف دق لل خه دع لته الل دئ لشللي دم لنه ب بن فللإ خيرو مقلل دملل ة، دم مك لح خل بال ودليلل
خله ذلك نمتا((تعالى:  قو ناو نن   رءاو نشففتا لل نت من ذإ نء نأ نشففتا ره نني للفف لن ال نه ذإ للفف نن ال نكففتا

بمتا ذلري بمتا نع ذكري .]30))[النسان: نح
ذد ومن دير لدها: ال لي ة على فوائ لر دد دق لله: (( ؛ال رل لقو ذض من رني رء نمفف نشففتا ذدي نني مهفف نني ناو
من رء نم نشتا لن نني لن القدري ة )) فإ مبد أفعال يقولون: إ ذ ة لمن الع دل ديلل ة أو دضل ددا ل له

خق لل دع دت خ ة بها دت دئ لشي لن الله، دم خهم ل دب ده لي ة مذ لر لن القد خبهم: أ ده مذ لل النسان دم لق دت مسلل خم
لله ذلق فيه تعالى لله ليس بعم دع ةقا، دت لن حتى إطل دتهم إ دل خمللون خغ خع مز لن ي الللله أ

خم ل دل دل يع دم دقع حتى العبد دع لن دي دير ويقولون: إ مم خنف ال دنف خأ مأ دت مسلل خم لن دأي أي:  دأ

دم مل لز الله لع دجّل دع خد ث دو مح معد ي خكن. دلم دأن دب دي
لمن لن الي ة فوائد و دل الكيريم ة: أ لز وسلم عليه الله صلى الله رسو دع دمن - و

دله دس مر أ
دزن - كان د ةنا يح مز ةما خح لظي خد دع خب تكا ده مذ خسه ت لته؛ لمللن نف لد لله: (( لشلل لقللو

مب نفال نه مذ نك نت رس مف مم نن ذه مري نل ست نع نرا نس خه نح مج لن ذلك )) و دل أ مص النهللي فللي ال
دن أن خكو لما ي دقع ع خكون وقد دو لما ي مع لم ع دق لثيللير وهو ي ةضللا، ك ذل أي خد لن علللى ويلل أ
بير هذا مم لقع أ خله وا نك((تعالى:  قو لل نع نل بع   ذخ نك نبتا نس مف لل نن رناوا نأ ركاو نن نني ذنري ذم مؤ رمفف

.]3))[الشعيراء:
لمن خ ة و دق دف دش دي فوائدها:  لته. على وسلم عليه الله صلى النب لم خأ

لمن لدها و ةضللا: أن فوائ دزن ل والسلللم الصللل ة عليلله اليرسللول أي لم يحلل دد للعلل
لنهم لتهم أو إيما دع له طا لت دح دل مص لهم ولكن خهو، للم لت دح دل مص دم لله: (( لل مب نفال لقو نه مذ نت
نك رس مف مم نن ذه مري نل لهم  –نع ست علي نرا نس نح  - .((

لن دشير وسلم عليه الله صلى النبي ومنها: أ خير دب لث أ
د دت خير بما ي لث أ

د دت دشللير بلله ي دب لمللن ال
لب دبا مس لب الفيرح أ دبا مسلل مزن وأ خحلل بير وهللذا ال ذي دخللل وقللد واقللع، أملل عليلله النللب
دشلل ة علللى والسلم الصل ة لئ دت عا موم ذا ةيرا ديلل لشلل مب دت مس خق خم خير مبلل خير دت لري دسللا لهلله أ مج دو
خه مت دل دأ دس مي ( ألمفقال:  ذلك عن دف نر نلى نت سز ذإ بز نج يي رم ذج ذل مد رم نل ال نخفف علففى د
نم ة نستا منيد بن رأ منيد نز نز نث ة بن او ذر ديللان يعني  –اوهمتا نحتا دط دغ دت سء خم ندا ذبففر قففد - 
مت نر رمهمتا ظه لن أقدا رضففهتا القففدام هذه فقتال: إ معففض ذمففن بع ) نب

ليرح خ ة عليلله فف دير حللتى والسلللم الصللل دهلل لهلله، علللى ذلللك ظ ديراض وج فللالع
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لي ة لير دش دب خأ ال دير ليره وسلللم عليه الله صلى النبي على تط دن كغيلل لمللن البشللير لملل
ديرح دف دغّم والحزن ال دشار وال مب لت ديان والس مس دن لم وال دد دع ملم و لع لير ال لنه ذلك؛ وغي ل ل
ليز دم دت دشير عن دي دب ذء إل ال مي دش لحد لب محي وهو وا دو مل((وجللل:  عللز الله قال ال رقفف  
نمتا لن ننتا ذإ بر نأ نش مم نب رك رل مث لني )) شوف ذم مغ خت دشير)  دب خكم) لكللن عن ( لل مث لم لمللن هللذا (
لكيد؛ دباب مأ لت لل ال دئ دب ل ده مذ بب ي لهلل لنلله إلللى ذا بير أ دشلل د ص قللد ب دصلل ميء خخ دشلل فقللال: ب

ور(( نش دير )) ثم مثلكم  ب دك دز ة دذ لمي نحىفقال: (( الل رنياو لي   نلفف نمففتا ذإ لن مم نأ ركفف ره نل ذإ
به نل بد ذإ ذح لد هذا  وفي]110))[الكهف:  ناوا لضح در الللذين القللوم أولئك على وا

خعون لد لن ي ةيرا وسلم عليه الله صلى للنبي أ ملق في تأثي دخ لير ال لثي لي ة كتأ لب خبو له ر الل
لنه وجل؛ عز مت مللا كللذلك كللان لو ل دبلل ده خسلله دذ ديرات عليهللم نف دسلل خهم دح ددا دهلل دل

دم لل دس لت هذه لمن و دسيرا دح خن التي ال خكو لسه، على ت نعم. نف
خت ومن لدها: إثبا لم فوائ مل له لع دل وجل عز الل خك دمل؛ ما لب لله: (( نع لنلقو ذإ نه   للفف ال

بم ذلري نمتا نع نن ذب رعاو نن مص .)) نني
لمن خ ة و دي لله الله فوائدها: عنا لل فللي وسلللم عليلله الللله صلى بيرسو مثلل هللذه لم

دل ة مم خج لفيد التي ال دته خت دي لل دن تس لوي مه لير وت مم لنلله عليلله ال لب لملن دملا وأ هللؤلء حسللا
دليه لنه كما دشيء لمن ع لبه من ليس أ ميء، لمن عليهم هو حسا نعم. دش
لم دل خثلل ره((وجللل:  عللز قللا للفف ناوال ذذي   للفف نل ا نسفف مر أ

نح ن ننيففتا بر ذ ة )) وفللي ال دء قلليرا
ره(()) "   الرنيح(( لل ناوال ذذي   لل نل ا نس مر أ

نح ن ننيففتا بر دده )) الللله ال الللذي هللو وحلل
لسل مير دياح هذه خي دير ليره خدون ال دع فلن غي لطي بد يست دل أن أح لس ةئا خيير مي هللذه لمللن دشلل
خق حتى اليرياح، خعوا لو كلهم الخل دم دت مج لسلوا أن على ا مير ديريح خي استطاعوا، ما ال

خنوا أن على اجتمعوا لو دو ده دفها خي مص لن استطاعوا، ما دع لد بذلك ولك دي له ب عللز الللل
خه وجل، لسل الذي وحده فالل مير لمل اليرياح، خي دأ دت دله:  و   حيللث))  نيرسففل((قو
دلها ةل جع دسل أو رسو مر أ

د دلها )) حيث ((  ةل جع دلأ غ كأنها رسو دب لنها أو خت دعل كأ مف ما ت
مت دير لم لن كما به خأ دلأ غ اليرسول دأ دب دل ما خي لس مر أ

دل ة، فهي به خ دس مير دبللت ولهللذا خم عللن ث
خي والسلم الصل ة عليه النبي مه دن دب عن ال لن اليريح؛ دس لب دل ة ة اليريح دس دقلل لقي دح
خد خعو له إلى ي لز الل لنه وجل دع لإ دلها الذي هو دف دير ة فهي أرس لب دد دير ة، خم لخ دس خله: خم وقو

ذ ة: ((   وفللي))  الرنيتاح(( برنيحلقلليراء لقلليراء ة ال لي ة، هنللا )) وال لع مب والفلليرق دسلل
لن بينهما ممع، اليرياح أ ديرد واليريح دج مف لن خم ديرد هلذا لك ممللع؛ معنللى فلي المفل الج

لنه للى ل دح ديراق ب(أل) وهي خم مغ لت مس دمل لل لل فيش بء اليريللاح خكلل مت سللوا دتلل لمللن أ
دمال دش خنوب أو ال دج ميرق أو ال لش ميرب، أو ال دغ دلها، الللذي هللو تعللالى والله ال أرسلل

دلم مع لن وا لن الغالب أ دح أ ة ة اليريا دعلل خمو خن مج دح الخيللير، فللي تكللو ديرد ة واليريلل مفلل خم
لده، في تكون والسلللم الصللل ة عليه النبي عن خييرو ى ولهذا الغالب هذا لض

نهتا  اللهماليريح: ( دعاء في مل بحتا اجع ملهتا اول رنيتا بحتا تجع دع ) ولكللن ذرني ملل
لل هذه تأتي ذلك دح دن ة، هنا ك ويكون هذه دم لله ففي قيري ذفففي((تعالى:  قو ناو  
سد مذ نعتا ننتا ذإ مل نسفف مر أ

رم ن ذهفف مري نل نح نع برنيفف نم ال ذقريفف نع مل فللي  هللذه]41[الللذاريات:)) ا
دشيّر، لتى (( ال نذا نح مم ذإ رت من ذك ذفي رك ملفف رف مل نن ا منيفف نر نج مم ناو ذهفف سح ذب ذرنيفف س ة ذب نبفف بري )) نط

ميللير هذه]22[يونس: دخ دفت، لنهللا لل لصلل ناو(( خو مه ناو ذذي   للفف رل ا ذسفف مر نح رني ننيففتا بر ال
برا مش نن رب مري مي نب ند ذه نني ذت نم مح تكللون وهنللا الخيللير، فللي  هللذه]57[العيراف:)) نر
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ةضا الخيير في نل (( أي ذس مر نح رني ننيتا بر رر ال ذثري رت ببتا نف نحتا رر(( )) نسفف ذثريفف رت دف))   دطلل  ع
لرع دضا لضي على الم دضى وكان الما دت مق دسللق خم دن دف أن ال لطلل الماضللي علللى يع

ةيا لض دله ما خه مث دسل الذي فيقول: والل مت، اليرياح دأر در دذا لكن فأثا دما ددل لل عن دع
لضي لرع؟ الما دضا دنلله للم لي دلللف ب خع رحملله قللال المؤ لر دضللا ل ة الللله: " الم ديلل دكا لح لل

لل دحا لضي ة ال لبير " يعني الما لرع دع دضللا لضللي عللن بالم ة ة الما ديلل دكا دحللال لح حيللن لل
للها؛ دسا لنه إر خأ غ ل ذور في أبل دص دت لنها ال دمك الن كأ لثيير أما دحاب، هذه خت لسلل وهللذا ال

دلأ غ مب لر في أ ذو دص لنه النسان؛ دت خير ل لضلل مح دت مس دحللال ي لضللي ة ال لنهللا الما لن إذ الن، كأ أ
ةعا نعيرف كما المضارع لمي خلح دج دحال يص دبال لل مق لت لنه وللس ليرن قد ولك دت ما به يق

خنه دي دع ليرن للحال، خي دت خنه ما به ويق دي دع دبال، ي مق لت خن للس دتير خنه ما به ويق دي دع دماضللي، خي لل
مصل إنما لضللير أنله فيلله ال دحا دبل لل مق دت مسلل خن ول والم ليرينلل ة، إل الماضللي يكللو دق ب

دل فعليه لد خع لبيير عن نقول:  لضي التع دكاي ة هنا؛ بالما لح دحال لل دي ة ال لضلل حللتى الما
لنك خدها كأ له خير وهي الن ختشا لثيلل دللف وقللال السللحاب، هلذا خت معنلى فللي المؤ

لع ج : " أي))  تثرير(( مز ةنى " وهذا خت دقش قد مع دنا لن فيلله؛ خي دخلل ّص الزعللاج دل أ
لنما الثار ة، لمن دهاض النهاض بمعنى الثار ة وإ خت كما الشيء إن مير دثلل دقللال: أ خي

ذته أي البعيير در حتى أنهض ةما صا ةكا، كان أن بعد قائ لر ذثريففر((وقللوله:  نعم با رت  
ببتا لن)) سحتا مصل في السحاب هذا  كأ مته ثم الرض في ال در اليريللاح، هذه أثا
بم لن ومعلو لسحاب أ خن ال دخار من يكو محير خب دب خن ال ةنا ويكو ّو من أحيا دج دبد ال دل دت خم الللل

خطوب ة ذير دسب بال له ما دح لضي دت مق خ ة دت مكم له لح بير وهللذا وجللل، عللز الللل لجللع أملل مير إلللى دي
ل ة دف لير مع خله:  الطبيعي ة، العلوم دم رر((وقو ذثري ببتا  فت لسللحاب)) سففحتا هللذا هللو  ال
ميم دغ خيروف ال خب.. المع لح دس من دي دنه كما الجو في   خدو له دشا دي فلذلك خت دم ةبا؟ خس سحا

لبه دحا لس ببتا  فتثرير(( الجو، في لن  )) سحتا
ره(( ننتا مق رس نف بت  فيه))   دبلل ة عن التفا مي دغ ذلللم، " إلللى ال دك دت ةضللا وفيلله طيللب ال أي

بت لضللي إلللى المضللارع مللن التفللا فتففثرير الرنيففتاح  أرسل((انتبلله!  الما
ببتا ننتاه سحتا مق رس دل)) ف دد دع لف الماضللي؛ إلللى المضارع عن   لعللل للختل الفا

مين في دل مع لف ذثرير(( للن ال رت خل))   لع دياح)، فيها  الفا دير نهو((  (ال ننتا مق )) الفاعللل رس
ةذا فيهللا خسللن (الللله) إ مفلل ظ تكللون أن يح ةفللا الماضللي بل قللوله: (( علللى عط

نسل مر أ
لن ))؛ ن لسل ل مير دد فلما الله هو الم دح لت لعل ا دليللن في الفا مع لف (أرسللل) ال

ةعا يكونا أن الفصح و(سقنا) كان عللن عللدول فيه لكن الماضي بلف ظ جمي
دب ة مي دغ قللوله: (( فللي التكلللم )) إلللى أرسففل الففذي اواللهقوله: ((  في ال

ننتاه مق رس لير )) لماذا؟ ف لئللد ة لله اللتفلات أن علينا دم عبلد يلا وهللي دائمل ة فا
اليرحمن؟
: التنبيه.الطالب
ممالشيخ لج مير دت عنه! : 
: التنبيه؟آخير طالب
لن التنلبيه؟ كيف التنبيه : التنبيه؟الشيخ دياق دلل دسللق علللى الكلم لسلل واحلد ن

دتضي دن أن يق مه خب الذ دسا من لقف، ول معه ي دو دت دلللف إذا لكللن ي دت مخ لنه السللياق ا كللأ
لقف خظير الذهن دي به تغييلليره فللي يكللون وحينئللذ حد ث الذي ما للين دمللن؟ تنللبي لل
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دطب، خمخا ةضا هنا لكن واحد، فهذا نعم لل دد ة فيه أي لئ خن وهي ثاني ة فا ديا ل ة دب در مد خقلل
ننتاه(( وجل، عز الله مق خن  أي))  فس خه نح دف لسه؛ إلى فأضا ذل لنه نف دد علللى أ

در ة، مد خق دمع فإذا ال دت وتعللالى سللبحانه الللله هو  ثم)) أرسل الذي  الله(( اج
دقه دسحاب هذا سا مته الذي ال در ديريح أثا ذل فهو ال دد در ة على أ مد خقلل جللاء لللو ممللا ال
ذق على دس لحد دن ره ف(( وا ننتا مق رس نلففى ن سد ذإ نلفف ست نب بريفف والتخفيللف،  بالتشللديد)) نم
نعم.

خن الثانيلل ة الفائد ة لم بيللا مدر ة تملا خقلل لنلله ال جلاء ثللم للغللائب لبللالول كللان إذا ل
لل هذا صار للمتكلم دد مدر ة على أ خق دظم. ال وأع
 ....:الطالب
خث لمن هذا : ل،الشيخ دن اللتفات حي مصل. لم ال
بريت بلد  إلى((يقول:  دءتللان  " فيها)) نم يريففت(("  قيرا نم مريففت((  و))   نم   ((

ميت إن قيل وقد دم دت لمن الل ديت بالفعل، ما خموت لمن والم خلوا سي على وجع
ةدا ذلك نك((تعالى:  قوله في شاه لن ذإ بت   بري مم نم ره لن ذإ نن ناو رتاو بري ]30[الزمير:)) نم
خموت، أي من((وقوله:  ست نم ناو نأ نن   بتتا نكتا مري ره نم ننففتا مري نري مح نأ ننففتا نف مل نع نج ره ناو برا نلفف رنففاو

ذشي مم ذه نني ذس ذفي ذب لنتا ةتا) هنللا] 122[النعام:)) ال دمللات، قللد لمللن ف(مي
خضللهم، فلليرق هكللذا علللى بللالوجهين تللأتي العيربيلل ة اللغلل ة أن والظللاهير بع

مين دي دن خموت الي ة هذه ومنها المع ةتا) سي لل (مي بلد  إلى(( بالفعل؟ مات قد و
بريت دءت هذا ومع دمات قد ؟)) نم لديد. جا مش لت بال

سد  إلى((  نل يريت نب دت ل والتخفيف  بالتشديد)) م دبا موت هو " هذا بها دن البلد دم
خكون ليس هنا بالبلد والميراد مسلل دعللّم هللو مللا بللل الرض لمللن الم فيشللمل أ

خكون مس خكون وغيير الم مس خ ص الم خكون البلللد وتخصي مسلل ب ص بالم لفللي تخصللي مير خع
ذل وإل خك دلد؛ الرض ف دها دب لد دل لب من لحها، لل ذط دس دت نلى((وجل:  عز الله يقول و ذإ سد   نل نب

ست بري ننتا نم مري نري مح نأ ذه نف نض ذب مر ل
ن ننتا(( )) ا مري نري دناه)) به  أح مق خس مفعللال هنا فأحيينا   ال

ذق على والضمائير دس لمن)) الرض به  أحريرينتا((وقوله:  واحد، دن  يقول: " 
دلد دب لمن معنى " ويش ال دض يعني البلد"؟ " مر دلللد أ دب دتلل ة كللانت الللتي هللذه ال دي دم

دها ديا ((المؤلللف: "  قال ولهذا بالنبات أحياها أحياها؟ لبماذا وجل عز الله أح
دها)) ماوتهتا بعد لس مب خي دنا أي   مت دب دع به أن مر لز دل ال دك بير " وهللذا وال مملل دشللاهد أ لتي خم تللأ

دس ة الرض لب لمد ة يا لسللير عيللدان ها دك دت خل دت لز منلل خي دطللير الللله ف دتللّز ثللم عليهللا الم ته
ديراء مض دل لمن فيها دخ ذج خك لهي ج زو لن ب دياها؟ الذي دم خه أح خع ل وجل، عز الل لطي يست
ملق خيوها أن الخ مح ةدا خي خبللت الللذي الكل حللتى كلان، مهما أب من دطير ي ختلله ل بلالم لب من خي
دجاري الماء دتها مهمللا الرض هللذه تسللقي لو يعني مشاهد، هو كما ال سللقي
لن الجاري بالماء ددل فإ خبللت الذي الك خت ل المطللير لمللن ين خبلل ةذا المللاء، لبهللذا ين إ
ديا الذي هو وجل عز فالله دد الرض هذه أح مع لتها دب دس ة كانت أن بعد أي مو لب يا

لمد ة دبات فيها ليس ها خه أحياها دن لته وتعالى سبحانه الل در مد خق لب
نك((قال:  ذل نذ نك رر   رشاو رن لي)) ال خث  أ مع دب دياء ال هنللا  الكللاف))  كذلك(("  والح
مثللل) وهللي بمعنى اسم لم بير ( دبلل لدم، دخ دقلل دتللدأ))  النشاور((و خم مب خم لخير   دؤ أي خملل

خر خشو ذن خل ال مث ليسللت جير حيرف  الكاف))  كذلك((تقول:  أن ويجوز ذلك، لم
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لرا وتجعلهللا اسللم... علللى ليسللت (مثل) يعني بمعنى ةرا دجللا خيرو مجلل دم ةيرا و دبلل دخ
ةما، لد دق لخير، مبتدأ والنشور خم دؤ خشور خم ذن بن والتقديير: ال لئ خشور كذلك، دكا ذن هللو وال

خير مش له على الموات دن مج خئهم الرض دو ةتا، كانوا أن بعد وإحيا خه أموا هنا والتشبي
به هلو هل ل ة أو والنتيجل ة للسلبب تشلبي لن المعنلى أي: هلل فقلط؟ للنتيجل أ

در خشو ذن خن للموات يكون الذي ال ذء بواسط ة يكو خه ما خل لز من خبت وجل عز الله خي من دت دف
دسام هذه ديا، ثم الج مح لن أو دت ده أ لبي مش دجلل ة الت لتي لن أي فقللط للن دء أ المللوتى إحيللا

لء مطع الرض كإحيا دق مبب عن النظير ب لس لول؛ نعللم؟ ال لنلله ال دد ل در النللبي عللن و
لن والسلم الصل ة عليه لسل تعالى الله أ مير ةيرا الرض على خي دطلل تحللت لمللن دم

ةيرا العيرش دط ةظا م لصل حتى غلي خبت الجسام إلى ي من خبور في فت خق خت كما ال دبلل من ت
لب ة مرض، في الح لت فإذا ال دل دم دسام تكا مج دخ ال لف لت الصور في خن دجلل دير الرواح فخ

لمها، إلى خن هذا وعلى أجسا ةدا هنا التشبيه فيكو والنتيجلل ة السللبب إلللى عائ
ةضا، خهور هو هذا أي .)) النشاور  كذلك((يقول:  العلم، أهل عند المش

من((  نم نن   رد نكتا ذرني نة رني لز ذع مل نمن(( )) ا خم))   دهام  اس مف لت لي ة؟ أو اس لط مير  دش
 .....:الطالب
: الدليل؟الشيخ

......: الطالب
دمن) استفهام، بعد  يأتي..... بعد هو : ماالشيخ دواب لكللن ( دجلل مير ط ال لشلل وال

ذي يعني ظاهير فيها خد إنسان نقول: أ ليري لز ة خي لع لز ة فلللله ال لعلل ةعللا ال نمن(( جمي  
لنها ))، كتان لم ة؛ لك لن عا دماء ددل مسلل مير ط وأسللماء السللتفهام أ لشلل والسللماء ال

خصول ة ذلها المو لفيد خك ذي يعني العموم، خت ذد أ دح ليريد دأ لز ة خي لع خبهللا أو ال خل خص يط لير ويحلل
لز ة عليها، لع دب ة هي وال دل دغ دع ة ال من خم مهير والل دق ذه(( العداء و لل ذل نف رة   لز ذعفف مل بعففتا ا ذمري نج

دها  أي)) مب خل مط دي مل منه دف لت ما لم دم لز ة دا لع ةكا له ال مل ةفا خم ذير دص دت لنها دو دلب ل فإ مط منلله إل خت لم
دمن لو كما ملت:  دن خق خد دكا ميري دمال خي خل الل دما ميد عند فالل لت دز بالمال المعنى: فليأ
نمن(( هنا زيد، لمن نن   رد نكتا ذرني لزة رني ذع لب)) ال خل د ة  فليط لز لع دن ال مللن ل الللله لملل

ليره، خد وهذا غي ديرا خدونالشيريط] في [قطعاليرد به خي خب لجللل نعللم، الصللنام  يع
خذوا أن لخ لت لز ة منها دي لع لنه إلى إشار ة الي ة هذه ففي ال د ة ل أ لز الصللنام لهللذه لع
رذاوا(( نخ لت ناوا من   ذن ذم ذه رداو للفف ب ة ال نهفف ذل رنففاوا آ ركاو نري مم ذل رهفف وزا نل ]81[ميريللم:)) ذعفف

لزا لهم يكونوا  لن))  كال((الجواب:  خهم بالعكس بل لع دن ذلو لذ خي ذع فللي دسلل لقلل مو دم
خج هم دو خن مللا أحلل لز ة إلللى يكللو لعلل نن (( ال رراو رف مك نري مم نس ذه ذت ند نبففتا ذع نن ذب رنفاو ركاو نني ناو

مم ذه مري نل ودا نع هللذه فللي أو الصللنام هللذه فللي العللز ة  فللأين]82[ميريم:)) ذض
خذوها التي الله ة لتخ ذت فللي العز ة  في ورد طيب الله، دون من ا كللثيير ة آيللا

مت القيرآن من دد ذه (( أخير ى آي ة في ور لل ذل رة ناو لز ذع مل ذه ا ذل رساو نر ذل نن ناو ذنري ذم مؤ رم مل ذل ناو
دفا ة ول] 8[المنافقون:)) دنا لز ة فللإن اليلل ة هذه وبين بينها خم لعلل ةل، لللله ال أصلل

ذذ الله لمن وللمؤمنين الله، لمن منين؟ وليرسوله لئ خ ة فحين ذلها فالعز كما لله ك
لل سللور ة فللي تعللالى الله قال ذل((: عملليران آ رق لم   رهف لل نك ال ذلف ذك نمتا ملف رم مل ا

ذتي مؤ نك رت مل رم مل من ا رء نم نشتا رع نت ذز من نت نك ناو مل رم مل من ا لم رء ذم نشتا رز نت ذع رت من ناو رء نمفف نشففتا نت
رل ذذ رت من ناو رء نم نشتا نك نت ذد نريفف رر ذب مريفف نخ مل نك ا لنفف نلففى ذإ بل نع سء ركفف مي بر نشفف ذدني [آل)) نقفف
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ذل]26عميران: لز ة عنده دمن  فك ة ة ليسللت فإنهللا لعلل ة ة عللز ليلل لت بللاب مللن للله ذا
لسه خبها الللتي العللز ة تكون وبماذا وجل، عز الله من منين؟ ولكنها نف لسلل يكت

دن وهي النسان خن الله؟ لم دق بما تكو لل خه ع د ة الل (( اليمللان، وهللي عليلله العز
ذه للفف ذل رة ناو لز ذعفف مل ذه ا ذل رسففاو نر ذل نن ناو ذنري ذم مؤ رمفف مل ذل دد  فمللتى)) ناو العللز ة النسللان أرا
خكن ةنا فلي ةنا أكثير كان وكلما مؤم ةنا وأقو ى بالله إيما دير كان بالله إيما دث ة ة أك لز لعلل
لز ة وأقو ى دمير قال ولهذا لع وم إننتا: "  عنلله الللله رضي خع لزنففتا قففاو ره أع اللفف

نمتى بتالسالم ننتا ف مد ناواه العزة أر ذس للنتا ب نذ دق الله أ الللله رضللي " وصد
ةبا كانوا لما العيرب عنه، لل ة كانوا كانوا؟ ماذا إسلم عندهم ليس دعير لذ كانوا دأ
ة ة لل لذ ديراء دأ دق خهبون خف مذ لع ليأتوا الشتاء في اليمن إلى ي دل دس إلللى ويذهبون منه بال

ختوا الصيف في الشام مأ دي دلع لل دسلل ديراء فهللم منلله، بال دقلل خلون خف خك غييرهللم، لمللن يللأ
خنوا لما ولكن دم لنياء خهم صاروا آ مغ خز وصارت ال دير ى كنو مس دصير لك مي دق أتي و إللى ت

دفق المدين ة من خت ةذا نعللم، المدينلل ة، لمن عليهم لل خن إ مدنللا مهمللا نحلل لللن العللز ة أر
لز لع دت مس دن لن بالسلم، إل دن خء يكو ةبا الله أعدا دنا سب دز لع ةدا لل دنا إن بل أب دلي دو خهم ت إيا

دتنا بب لهم وموال خذّل سب ننيتا(( لل نهتا   رني نن نأ ذذني لل رناوا ا نم رذاوا ل آ ذخ لت ب ة نت نن نطتا من ذب ذم
مم رك ذن مم ل رداو رك نن رلاو مأ بل نني نبففتا رداوا نخ مم نمففتا ناو رتفف ذن مد نع ذت نقفف ند رء نبفف نضففتا مغ نب مل من ا ذمفف

مم ذه ذه ناوا مف نمتا نأ ذفي ناو مخ مم رت ره رر رداو رر رص نب مك مد نأ لنتا نق لري رم نب رك ذت نل ننيتا من ال مم ذإ رت من رك
نن رلاو ذق مع دت  وإذا]118عميران: [آل)) نت مع لب دت لته الواقع دت ةدا وجد الله لقول شاه

لن هللذا، تعللالى دء وأ لكللن ل المسلللمين أعللدا ةدا يم موا أن أبلل دع مسلل لز فللي ي دزا معلل لإ
مون بل المسلمين دع مس لدهم بكل ي مه لل إلى خج دل مذ لن المؤمنين إ دل مذ خخ المؤمنين و

لنهم خكيرون لك مم خعون ي لد خيرون ويخا دخ مس خئون وي لز مه دت مس دي خلوا و دنا دي خهم لل دب لر خبوا دمرآ لير مض دي و
دضهم الناس مع،ض، بع لنه فالحاصل بب لمن لله العز ة كانت إذا أ نطلبهللا؟ أين ف

ليره لمن ل الله لمن بعتا العزة  فلله(( غي بعتا)( )) جمري بل  هللذهجمري لمللن دحللا
لز ة لع لخير، المبتدأ هي التي ال دؤ لله:  وفي الم مصللير  فيها)) العزة  فلله((قو دح
خهه؟ وجل، عز لله العز ة وج

 .....:الطالب
خم غلط، والمجيرور الجار قلت: تقديم إن : ل،الشيخ غلللط، المعمللول تقدي
خم لدي صح. الخبير تقديم غلط، اللم تق

.....: الطالب
دلللّى مللا خطللأ، غيللير والمجلليرور الجللار يكللون قد : لالشيخ مللا المقصللود دع

ليرف ما أنا مقصود مع دظكللم إل دأ لضللي إنمللا لف محللو أق دمع، مللا بن قلللت: لللو أسلل
دبير تقديم دكال انتهى الخ مش لل بء ا ومجلليرور، جار غيير أو ومجيرور جار كان سوا

ةذا خم إ ة ة لدينا لن الحصير؛ يفيد الخبير تقدي دد لع ليرت دقا مللا وهي: تقللديم علينا م
ذقه لخيير، ح خله:  طيللب التأ بعتا((وقللو ديراد))  جمري خيلل عمللوم يعنللي النللواع بلله  

دنلل ة، وعمللوم الزمان وعموم النواع لك مم خ ة هللي الللتي النللواع عمللوم ال لعللز
مدر دق مهير ال دق داع، بعد؟ وش وال لتن مم مصدنا الحوال وال دمان دق مز والخللير ة، الدنيا ال

دكان: في لق الم لر لبهللا الرض مشا بعففتا العففزة  لله(( ومغار طيللب ))، جمري
دنال " قال: "فل والخير ة الدنيا في المؤلف: " أي قال دال فل " أي منه خت ختنلل
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لته " إل الله لمن العز ة دع دطلا معلله ب لط خي مل خه عنللدكم " فللي دف معلل لط خي مل لل ف معلله و لط خن مل دف
بالنون.
.....: الطالب
معه : ايالشيخ لط خي خد كان دمن أي فل نيرنيففد كففتان  من((قال:  لنه العز ة ييري
ددنا طيب ))، العزة لن المؤلف أفا خذوف الشير ط جواب أ قللوله: " وهللو محلل

معه خيط لن الصواب ولكن "، فل مبهللا أ من(( الللله لمللن التقللديير: فليطل نم نن   نكففتا
رد ذرني نة رني لز ذع مل ذه ا للفف ذل رة نف لز ذعفف مل بعففتا ا ذمري مبهللا)) نج دمل منلله،  فليطل دلللب ويشلل لط ال

لن دسا لل دسان الحال ب لل مفت؟ المقال وب دير    المؤلف رأي على أما ع
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